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*tÀ= Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

4 3
Proces-verbaal
Waterschap Hollandse Delta

Dee[ A

In te vullen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart2023
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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht
De verkiezing van de leden van het Waterschap Hollandse Delta
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Waterschap Hollandse Delta

í. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Openingslilden (van - lol)

4lo Kc,r.l.') r o4rè I (...r 't I

Dag l\,4aand I Tiid (van - tot)

Das

@z

zv c ) o1 IC 21 (/ c

Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.o

o

Adres/localie slembuÍeau Daq Maand

qr0

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Openrngslrlden (van - iol)

Datum I5 c, Z3
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

(De telling vond in het stemlokaal plaats.

C De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie

ó3 €.c Or) oo

Adres/localie stembuíeau

r .r-lo i
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2. Aanwezigheid stembuÍeauleden

SHIFT 1:

aT-l
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r-rt
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IA-l

Houd per stembureaulid de tiden bijwaarop het lid bii de zitting aanwezíg was

Aenwez€ op hel slembuÍeau

Dag Maand Jaat
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen 112
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

Aantal geldige kiezerspassen

B 9-ö

c

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

#

1

o

o

U gaat nu de stembiljetlen tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 7+s
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelik aan het aantal uitgebrachle slemmen?
verklaar dat op de volgende pagina.

F ï
G U

),)l

vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewiizen en kiezerspassen in bii A, B en C.

Tel bij O de aanta en bij elkaar op.

ö

D

4. Aantal uitgebrachte st€mmen

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H ) H
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aanlal uitgebrachte

stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr 
^/EE 

) Ga dan door naar rubriek 6.
E lA ) Verklaar dan hÍerna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten eÍ ziin meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
VeÍmeld hieronder het aantal koet dat de onderstaande situaties zich hobben vooÍgedaan

o
Aantal keren dal eÍ een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andere verklaring is voor het verschil
(vormeld hieÍondéÍ de andore verklaringen en hel aantal keer dal deze situalies zich hobben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaÍing is voor het verschil

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder zirn geteld

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleveÍd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het veÍschil
(vemeld hiercndet da anderc verklaingen en hel aantal keer dal deze siluaties zich hebben voorgedaan)

S frrvrL,,.rz. u{e t^r.l
s\., (W, ÏT

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

Mogelijke verklaingen voor het verschil
veineld hiarcndar hel aanlal keq clal de onderstaando situalies zich hobbon woryedaan.

f

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezeÍs bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeilik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resuftaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lglga! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in oÍ
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

!€Íj2! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n re gelmatig hede n en bijzonderheden

qJ \"{U
J2 ( \.0

lt
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4!9p; U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

n Q

Namen slembureauieden

V a,rt L/"ro,

o n

It (:

o

8. Stembureauleden aanwezig b[ de telling

Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bii de tellÍng aanwezig zijn.

Dat zijn ín elk geval de voozitter en minimaal twee andere stembureauleden.

1

L
2

(3

(_4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Lrl

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

-f

o

f

o

2 ]Í Waterschapspartii Hollandse Delta

q (2WD
-L

13 Partii van de AÍbeid (P.v.d.A.)

,í'4 50PLUS

g5 CDA

d -!(6 Hollandse Delta Natuurliik

? (7 Water Natuurlijk

1
8 Staatkundig Gereformeerde Partii (SGP)

\ 5I ChristenUnie

I I10 AWP voor water, klimaat en natuur

Cl O'I ,I BBB

I g12 Partii voor de Dieren

( ( 6't 3 JA2í

314 GOUD

1 ql5 Belang van Nederland (BVNL)

F

Totaal I ? 5-
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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=À=
Stembureaunummer

3 0
Proces-verbaal
Waterschap Hol[andse Delta

Dee[ B

In te vu[len door het telteam op donderdag 1ó maaÉ
2023 in Ahoy Rotterdam

Tettafelnummer

Naam

TafeIteider

Tafetcontroleur

Coördinator tethal
(bij tetverschitten)

4
o

o t+

u n +tJtV.

5 ,Ó5 Ra /q"c\

Gemeente
Rotterdam

-1



Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea " 430
Locatie stsmbureau (indien het een mobiel stembureau betrsn, vult u dat in) n L

1. Aantal tocgelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
het stembureau).

A 722
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemming toegol aten klèzers ( A + B + C = D )

B 59
o c

77L

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

E 77+

G

a Het tolaalaanlal getelde stembiljeíen ( E + F + G = H )

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

F 5

779

3. Verschil tussen het aantal toègelaten kiezers en het aantal getelde stembiuetten

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 ondeí D)en het aantal getelde stembiljetten (rubÍiek 2 onder H) gelijk?

fl Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of minder is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

E/ Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubÍiek 3

Pagina 2 van 20

Aantal geldige stempassen

o

o

Vul hieronder do aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

H

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.
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Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

4,2 725
8,2 54

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)

HeÍ aan,al tot de stemming toegelaten kiezsrs door het gemeentelijh
stembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D-2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

c.2 o

779

o
E Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ meeÍ geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn er minder geteld?

Verklaar het verschíltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde slembiljetten. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaing zijn.

Mogeliike verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niel ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hiercnder de andere ve*laringon en hoe vaak or sprako van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

o.2
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewUzen of kiezerspassen van een andere veÍkiezing aangetroffen?

E Nee

tr Ja, eÍ zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetÍoffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en woÍden

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één of twee.)

Zie volgende pagina's

o

4. Bij gecombineerde stemmingen



+ o1Sjoukes,
W.A. (Wim) (m)

2Bijsdijk,
C.L.K. (Cicilia) (v) 4

3Kalle.
J.H (Hans)(m) I

4Wesdorp.
A A (Arie) (m)

5van Bíugge,
PM.J (Paola) (v)

7 0
6Oosterlee,

B J.B. (Bob) (m)

I

7de GíaatÍ-
van Lrth.
K J (Karen)(v)

IKumas.
F. (Fatih) (m) I

9Speelman,
M (Marl) (m)

I
10van Egmond,

W.A. (Willem) (m)

ItSmuldeís-Evers.
R J (Bosalie) (v)

2
12Heijndiik.

H (Bert) (m)

't3
Kromhout.
M. (Maarten) (m)

14Boeren-de Snaiier,
A.A.A. (Anneke) (v)

Veóorst.
Y (Yvonne) (v)

16

17de Snarjer,
J. (Jan) (m)

't8
Krajenbrink-Meinds,
J. (Janneke) (v)

19de Jonge,
J [, M (Jos)(m)

20de Eruine.
M.W. (Wilma) (v)

21van der Sluis.
B H (Bas) (m)

A. (Alice)(v)

23

D W C. (Dion) (m)

24't l\rannetje,
J J. (Johan)(m)

1
25Frl,

J. F.J. (Jan)(m)

Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta
Zet in elk vakjè één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandídaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 5 van 20

29

o

o

26À,4oorman.

C. (Chris)(m) /

27Wesdoíp,
M G J. (Mayke) (v)

2A

I

L 7 0Subtotaal 1

Z 7 Z

I

t
l

I
i
+
I
I

Weslbíoek.
H. (Henk) (m)

lt"" R,,,i"
de Geus

lL (Leny) (v)

I

1

2

+

l

Janssen.
Ir.P (Marcel)(m)

llzSubtotaal 2

Totaal ('l + 2)



7 6
1van Ooíschol,

J.J.M. (Frank) (m)

2van Dilmars.
T.E. (Íerry) (v)

3Peelerman
T.A.G (Theo)(m) 6

4Veenhurzen
H B (Bertine) (v)

5Noortman,
H.J. (Hein)(m)

),/-
6Boender

H D. (Heleen) (v)

7Díiesprong
J W J (Jan Willem) (m)

8Goudriaan.
B (nichard) (m)

IWihrink.
J. (Jorinde) (v)

10Speleís,
D (David) (m) 7

2
11Noordermeer-Swemmer.

M C A (ïneke)(v)

12van de Vreede,
M L (t',4ari,n) (m)

7
13BeÍning-

Van Oostveen,
C M {Iini){v)

14Boom,
W.M (Werne4 (m)

l5de Graad.
H A {Henk)(m)

16de Kool.
A.J. (Aad) (m)

17van Noort
H L.A (Leon)(m)

18van Arkel,
P (Pele0 (m)

r9Ouwerkerk,
A (Aat)(m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rèchts , mel het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummea

Pag. ó van 20

o

o

I

------t-------- .1

#

Totaal I+



9
1Wièrsma-

den Dulk.
H H (Hennie) ív)

2van Lammeren.
J (Joíis) (m)

3Veöeek,
J (Johan)(m)

Lrevense,
T. (Tom) (m)

5Schaap.
W (Wytze) (m)

6van den Berg,
J J (Job)(m)

7van der Linden.
C.A.C. (Lieke)(v)

I't Hoen,
PW. (Petra) (v)

IBobbemond.
J À, (Jan) (m)

10Slengs-Nijhol,
J (Hanneke) {v)

11van den Ouden.
A.P (Adri) (m)

12van Stijn,
B. (Bernhaíd) (m)

13

14Geerlings,
H (Haíy)(m)

Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet an elk vakle één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandadaatnummer

Pag.l van 20

o

o

3Totaal

Kickert-schotting,
D A. (Doíien) (v)

4

Ill

t lzl



Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Scherjndel
ANM (Nico) (m) 4

Pag. 8 van 20

Zonderuan.
N.M (Nalasja) (v)

Velders.
M.C. (Riet) (v)

2

5
3

o

o

-

1

l

I



Lijst 5 CDA
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begln rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Winkels.
B.B.T.T (Branco) (m)

Wegman,
G J.M (Marijn) (m)

Haítmann.
J.J.M. (Josephine) (v)

van den Berg
H. (Henk) (m)

de Kleík.
A (Arie) (m)

Oostenriik,
T.C. (Theo) (m)

't3
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2

3

4

5

6

o

Keijzeí'Westhoeve,
E A (Liesb€th)(v)

van der Velde,
J.C J. (Joar) (m)

van Rossum.
N A. (Ellen) (v)

Boste.,
J.P (Jan) (m)

15

16

o

4

I

van der Heijde-Kerjzer,
M. (líarcella) (v)

't0

ll

7

B

9

van Gelder.
L.A. (Leo) (m)

van Kampen,
W.E (Wim) (m)

van de Pol,
M (Max) (m)

van der SchaaÍ
D. (Dirk) (m) z

12van deí Pols,
L.C P (Leo) (m)

I

14

1

Totaal



oI 6
1de Sutleí- Besters,

M J. (Bia) (v)

3
van Maurik-de Graaí
M.J. (Marjo) (v)

2

3

4O\€rwater.
L A (Leen) (m)

Sleehouwer,
H.J. (Henk)(m)

2

Klapwijk
J D 8. (Jurgen) (m)

van der Meer.
R C J.H. (Rob)(m)

5

6

7

8Boelhouwer.
N P (Nathalie)(v)

van Nes-
de Man.
P ÍPelra) iv)

o
Quak,
A (Aart) (m)

Fabeí,
J. (Jacob) (m)

10

9

11Benders,
J.PH.t'I. (Jos) (m)

12Olijve,
K (Bien) (m)

7
13Bosman,

C J. (Celeste) (v)

14den Hollandeí.
C A (Kees) (m)

15Heíndijk,
i./l (Maaíten)(m)

16Sleehouwer.
N, A (À,4ichel) (m)

.-)
)

tvlrddendorp,
WAA (Wim)(m)

van stappen
A. (Arie) (m)

17

18

19Doedens.
E.H. (Eimerl) (m)

20Aínold,
E.B. (Ed) (m)

7
van Maurik.
S C (Simon) (m)

21

22

23

Klootwijk,
P (Pleun)(m)

Pannekoek
W (Wiebe) (m)

24Hollerhues,
F W. lFrank) (m)

Lijst 6 Hollandse Delta Natuurliik
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met hel laatste cijÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 10 van 20

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Horslmeier.
P H (Piet Hein) (m)

Schep,
J. (Jan) (m)

Huber.
J (Johan) (m)

26

o

o 43

25

I

28Raad,
l. (les) (m)

Roodzand
J. (Johan) (m)

ven de Zande
F (Ferdinand)(m)

29

30

Vrijenhoek
W C. (m)

Biemond,
W (Willem) (m)

31

32

de Vogel,
J. {Jan)(m)

Sleehouwer.
M. (Marian) (v)

33

34

35van Maurik,
A L (Adíie) {m)

den DrijveÍ.
N.A.J. (Jan) (m)

Kloet,
A. (Adriaan)(m)

36

Schelling,
G J. (Bert) (m)

Boender.
H (Henk) (m)

38

39

40Bosland.
A.P (Anthonie) (m)

41von Burg,
A.R. (Alexander) (m)

42

à o

Totaal (1 + 2)

van de Linde.
c B. (Cor) (m)

t

Pikaart,
L. (Leon) (m)

l

tll
Subtotaal 1 Subtotaal 2

[T-[s E-]



Liist 7 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijíeÍ

Pag. 11van 20

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Raaphorst,
E.P (Ernst) (m)

26

o

o

+
1líollema,

A. (Anne) (m)

2Wilkens'
van Geloven.
K R. íKonnie)(v)

3Korr,
w (Wiesje) (v)

van der Horst.
S J.J (Servaas)(m)

Paler-von Wasserthal.
N4 J. (Marian) (v)

4

5

6Lucas
B (Beyer) (m)

7de NeeÍ-Scholte,
M (Miíiam) {v)

I

8Hopman.
M (Mark) (m)

Ide Looí,
A.E (Arend) (m)

Hottinga,
FH.H (Folkert) (m)

van den Bogerd
P (Pete0 (m)

Tanis,
PE. (Peggy)(v)

't1

13

Koorjman.
A (AÍie) (m)

't4

Rietvelt.
VS. (Vincent) (m)

16van den Beíg,
M (Manon)(v)

17Kik
M (Rinus) (m)

18Fousert-Poeder.
C lV C (Claudia) (v)

19Kleinpasle,
G J. (Gertjan) (m)

7Builer
H J W (Hern) (m)

21

20

22

Gast,
J A. (Bon) (m)

van Dort.
I L1 (lneke) (v)

23

Blokhui2en,
A.B. (Allíed)(m)

van den Hout.
A Y (Annemaíie)(v)

25

24

27GielbeÍ1,
L. (Leo) (m)

28Verhagen,
o J (Dirk) (m)

Mesker,
C. (Cees)(m)

Zilverberg.
L (Banjan) (m)

A E. (Anneke) (v)

31

32

30

van der Ree.
A H (Arne)(m)

33Bouwer-
van Schie.
F {Femke) (v)

34

35

36

Seriese.
L. (Lennard)(m)

Bíouweí,
A (Aard)(m)

Kruil,
B (Rik) (m)

Briggeman,
TM {Theo) (m)

38Haan.
REP(Rob)(m)

39van'tZelÍde.
C (Kees)(m)

40Boot.
G. (Gerben) (m)

41Scherbeiin,
PP (Flip) (m)

42van Burgel.
D (Dirk) (m)

43Sleegh,
J P R N4 (John) (m)

44Klok,
l.É (les) (m)

Mout,
P (Pie0 {m)

van der Pol-Loomans
L (Lies)(v)

45

46

47Schuurmans.
T J.C. (Theo) (m)

48Kalkman.
R.C. (Bavmond) (m)

Bood,
E.C (Eline)(v)

Kievit,
J (Joost) (m)

49

50

ITotaal (1 + 2)

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Slachter.
E.J (Ellen) (v)

Blauw,
N. (Nienke) (v)

10

12

l5

l, ltlSubtotaal 1

f

l

E
Z

Subtotaal 2



'|
de Jong,
W. (Wim) I

2Slaal,
B (Bert)

Visser,
M.L. (Thiis)

4van den Berg,
A PJ. (Albeíl-Jan)

5Grinwis,
PC (Peter)

6Houweling.
A (AdrD

7van der Duijn Schouten.
C.A. (Kees)

8Breedveld,
J S. (John)

IHoogendoorn,
P (Peter)

Kardux
A J. (Aíen-Jan)

11van der Linden
A (Arie)

12Lekkerkeík.
ÉJ. (Frank)

13van Gurp,
A T (Adrie)

14Matze.
J K (Johan)

Í5Kíanendonk,
P (Pete0

l6Boín,
A.G.U. (Marco)

17den Besten
A J. (Aart-Jan)

18Sloop,
ÍA. (Teunis)

Liist 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakle één ciiÍer. Begin rechts, mel het laatste cljÍèr.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.72 van 20

o

o
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+

10

I

I

r



r1Scheermeijer,
H J P. (Harry)

2Verkark.
J W (Job)

3Goeree
A (Andie)

4Schneidèí.
W (Willem)

5Oostra,
A. (Arjen)

ZTanis-Keijzer,
P M iElma)

de tlroed,
M J. (Rini)

IHoutman.
E E. (Erica)

den Hollander
D (Drrk)

'10
Tebrugge,
BJ (Beínaíd)

1lvan Heemst.
J PC (Stan)

12Hoek,
G.M (Geno)

l3den Hartog
J (Johan)

14Pipping,
C M. (Conny)

15Spaans,
E J M. (Erak)

16Bestman.
DJ (Dirk Jan)

17La Flose,
M.B. (Maikel)

18Grinwis-Driesse.
M N (MrÍanda)

19van der Duijn Schouten,
J. (Jacob)

20KoornneeÍ,
M C (Maíco)

21Sies,
S.J. (Setkin)

L
22Robrin

P (Piet)

Fröling-Kok,
J.A (Jantien) I

Liist I ChristenUnie

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 13 van 20

o

o

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

6

7

E. i



Lijst 10 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijíer. Begln rechls , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 20

o

o

1van Zei)|,
FJ. (Fokke) (m) q

2Kíaaij,
B (Ruud) (m)

van der Heiden-vandeí Blom. 3

B.J (Bernadette) (v)

Píins,
F.J. (Fred) (m)

5Troosl,
I (lna) (v)

6lan Zeijl,
B. (Bas) (m)

IIII

I4

.

Totaal



€ iq
1Hage-Barendregt.

N4 N. (l,raaike)

2van der Eijk.
P J. (Piet) +

7Lagerwaard
J (Han)

I4Sommeling
C. (Coo

.l
5WBSdorp,

M (Michelle)

6

J (Jan)

2
7Warnaer.

J P (Jan Piete0

3
8Oudiik,

i/l (i/larianne)

IJacobs.
P E. (PetÍa)

10Tedouw,
P (Peter)

11Reedijk,
D. (Oirk)

12van den Brink
G (Geurt) I

Lijst 11 BBB
Zel in elk vakje één cliíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍeÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 20

o

o

BTotaal lrl



7
1Canton.

B (Ba()

I2Klompenhou'reí,
L M. (Lisa)

3van de Peppel,
S. (Sabíina)

4van Bíoekhoven-van Mierlo
R N.D. (Renate)

I

5Onderdelinden,
S E. (Suzanne)

6Venderbos-Lambinon.
C (Cees)

7den Boer,
R A A (Bobert)

8Faber.
A. (Alex)

2Bekkeís,
A.J T. (Lydia)

10
van der Holst,
o. (Danielle)

't1
Gíoenewege.
PJ L (Preleo

Lijst 12 Parlii voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 1ó van 20

o

o

ITotaal



3 +
,|

Boos,
S M. (Servaas)(m)

I o
2Kegel,

FJ. (Fred) (m)

Í

3Meijeí.
P (Palrick)(m)

4van zaalen,
FP (Fíans) (m)

Lijst 13 JA21
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , mel het laalste cijfer.

Naam kandidaat &
kandideatnummer

Pag.17 van 20

o

o

+ 6Totaal

Irl



Z
,|

Struijs,
J.P (John)(m)

2Kweekel,
A.A. (Adri) (ln)

3Daamen.
J.K. (Jacques) (m)

Lijst 14 GOUD
zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

j

Pag. 18 van 20

1

Totaal
It_ t



7
1van 8uuÍen

M.J (Meindert) (m) I

2Jansen
B (Roberl) (m) +

Z
Bronwasser,
M.E.J. (Marc) (m)

4de Jong-Kamst,
S (Sharon)(v) 6

5van der Velden.
P (Pete0 (m)

6Dedert,
W J. (Wybren) (m)

Liist 15 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , met het laatste ciirer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummgr

Pag. L9 van 20

o

O

2Totaal

I

lel



Pag. 20 van 20

E Nee

E Ja -> Vulde navolgende tabel in en geel zo mogelijk een vatulaing

I

a

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op hel verschil

t\ a
\_) 9 I

I lt )o B§
.Z

6, Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil lussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld dooÍ het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?


